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n Papiscts

jest wszystkim,

że jedność Kościoła Powszechnego kato»
wszystkich biskupów świata z Biskupem
Azyngkim, Papieżem, Osobiste zetknięcia z Papieżem sq nie tylko wyrazem tej jedności, lecz równocześnie drogą przez którę ta jedność
dzięki łączności jest utrzymywana. Biskupi, którzy mają obowiązek oo lat
pięć stawić się osobiście u Papieża, osobiście Mu przedstawić po trzeby
szych diocemyj, troski suych wiernych i po tym odwieść tym wiernym
sło-«
lickiego

opiera

się

na

jedności

wa Papieża, Jego nauki i wskazania, ci blskupi spełniają w ton sposób
najistotniejszą funkc ją łączności, boz której jedność Kościoła
mogła
by być utrzymena tylko w drodze nadprzyrodzonych, niezwykłych, nicomai
cudownych łask Bożych.
IieprzyjacieJe Kościoła wiedzą o tym! i gdziekolwiek zapanuje
tem jednym z jej pierwszych zarządzoń jest przerwanie łącznoś»biskupów z Rzymem, a przedo wszystkim - zakaz wyjazdów biskupów do

Moskwa,
ci

Rzymu, Już zo carskich czasów biskupi z ziem okupowarych przez Rosję
nie mieli możności wyjazdu do Hzymu: odmawiano im poszportów i tylko
niektórzy z nich, wyrwawszy się za granicę dla kuracji, potajomnie mog11 dojechać do Rzymu i w osobistym zetknięciu z Piusem IX, z Ioonem
XIII, z Piugem X, zaczerpnąć toku i ożywić
więć własnych wiernych z
Namiestnikiem Chrystuse. Dziś, gdy szpiegostwo doszło do granic downiej
niesłychanych,
możliwe. Tylko
cyjny,

za
W

stara

takie

więzi

ci

do

tejne utrzymywanie
biskupi mogą dojechać

zgodą Moskwy, wyda odpowiednie
okresach gdy Moskwa czując się

się przykryć prawdę

są wydawane, za miarą,
dów jak najmie j,
Polskę,
stoj
razem,

za

z Papiożom
Rzymu, którym
zezwolenia.

słabą

szuke

o prześladowaniu Kościoła,
rachunkiem,

zewsze

z

tym,

steło się nie»
rożym okupa-

popularności,
takie
by było

lub

zezwolenia
tych wyjaz-

Od chwili, gdy Sowiety w drugiej wojnie światowej okupowały
przepisowych wyjazdów "ad limina" powinno było być więcej niż
mczasem takich wizyt było dotychczas szesnaście; o só każdym
co który z biskupów wyjedzie za źrenicę, towarzyszy temu. wyjaze«

dowi wrzask całej komunistycznej prasy świata, starającej się przekonać ludzi o "liberalności" rządów okupacyjnych w Polsce.
Mało togo: wracający z Rzymu do Polski biskupi są narażeni przy
wjeżdzie na toron okupacji na szczególne szykany i rewizje. Wiadomo
o tych szykanach dawniej była utrzymywana w tajemnicy. Dzióć, gdy w Pols
ce terroru Nikt się nie obawia, idą przez radia całogo świata wiadomoś»
ci, że prawie każdy z powracających biskupów był raw‘fdownny , Se zabierano mu listy pryvo
i oficjalne, e rozrzuocano brutalnie rzeczy z
otwieranych walizek. Ostatnio Radio wioskie doniosio o takicj revisji
dokonanej ne osobie ke.Biskupe Cheimifiskiego} dawnicj podobnym gwaitom
ulegli powracejący z Rzymu Biskup Płocki i Arcybiskup imowaski, rządzący obecnie archidiecezją krakowską.
_
Moskwa już nie ma możności ukrycia oprymowania i prześladowa«
nia Kościoła w Polsce.
25 lat minęło od śmierci
Larazazka,
ro

W 25» tą rocznicę śmierci Marszalka Piksudkicgo, dnia 12 maja b.r., ke.Arey biskup Józof Gawlira, Opiekun Uchodźctre polskiego, odpra«
wił szę św. w kościele narodowym ów.Stanigława za duszę Tego, co z po«
mocą Bożą dał Polsce, jej sąsiadom i Europie 20 lat pokoju dzięki ode

was

«Ba

niesionej nad bolszewikami wiktorii.
Mesy ów. wysłuchali liczni Polacy duchowni i świeccy, zomiesz=
kali w Rzymie lub też chwilowo tam bawiący. Wśród nich był Ambasador
H.P. przy Natykanie, Dr.Kazimierz Papćc, z całym porsoncjem Ambasady.
Po Nazy ów. Ambasador złożył w gronie rodsków wienieq przed
pomnikiem Marszałka

na

viale

"Lampa,
W

dniu

15

maja

bra tergtua "na

odbędzie

wszystkich grup narodowych,
braterstwa".

Na

Piłsudski.

czelo

Monte

się w Opactwie

należących do
tej

Cagsing
Monte

Cassino

międzynarodowej

organizacji

stoi

jej

zlot

organizecji

założyciel,

Mgr.

papieskieg /POM .
Grupę polską tworzą członkowie SPK, którzy przybędą na urocsyse
tość ze swymi sztandarami .
Pod nieobecność zwycięzcy spod Monte Cassino, Cencrała Andersa,
iI Korpuîe‘x‘kl będzie reprezentowany przez pułk.Bobińskiego, zdobywcę

Baldelli,

szef

służby

Pomocy

Piedimonte.
Szesnasta rocznica zwycięstwa
pod Monte Caggino
W dniu 18 maja ke.Arcybiskup Cawlina odprawi Mszę ów.,za dusze
poległych żołnierzy polskich, na cmentarzu Monte
Cassino. Opat klasztoru, O.Ildefonso Rea, 0.5.B., który ma pieczę nad cmentarzem, zarządza w tym dniu zawsze zaciągnięcio flag polskich, a mnisi opactwa asys1:1;qu że lMezy ów. ke.Arcybiskupowl. Po Hszy ów. następuje składonie
wieńców.
Od pownego czasu także funkcjonariusze ambasady reżymowej skła«
dają swój wieniec na omontarzu, oddając w ten sposób hołd tym, którzy
walczyli za Polskę wolną, całą i niepodległą. Odbywa się to po godzi»
nie 12-tej, gdy ostatni uczestnik obchodu narodowego schodzi z cmentarza.
Smicré ks.Biskupa Pedolgskisa
Zmarł nagle w Rzymie, po krótkiej chorobie, ko.Biskup
Padolskis, Biskup tyt. Larańdy i Opiekuń duchowy Litwilgów na uchodźctwie. Pogrzeb odbił się w dniu 9 maja w Rzymie przy dużym udziale także ze strony polskiej.
Naze ów. odprawił ks.Arcybickup Józef Gewline, obocni byli prócz
Kardynała Pizzerdo, ks.Arcybiskup Buczko, Minister Łozorai tis, Posoł
eWaki przy Wetykanie Girdwajnis oraz Ambasador A.P. Kazimierz Papée .
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